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Pierre miatt lassan a kénköves pokolban éreztem magam. Mintha maga az ördög állt volna a másik ol-
dalon, s készült volna beférkőzni legprivátabb terem minden apró zugába. Nem egészen tudom, mennyi 
kellett ahhoz, hogy szakadjon a cérna, de elszakadt, és egyszerre minden gátat elvitt a düh. Nem is gon-
dolkodtam, hirtelen kipattantam az ágyból, és felszakítottam az agyonkínzott ajtót. Pierre megdermedt, 
én pedig erőszakosan megragadtam. Keservesen nyögött, de ez kicsit sem hatott meg. 

– Na, most véged, te nyavalyás! Imádkozhatsz! – sziszegtem, miközben arra gondoltam, hogy igenis 
vannak jogaim. Jogom van jót aludni hajnali hat órakor. 

Vaskos léptekkel törtem fel a bejárati ajtót is, és egyenesen a szomszéd kerítése felé vettem az irányt. 
Már láttam a fekete, testes németjuhász nedves orrát a rés között, villogtak a szemei. Talán alig hitte, hogy 
régi nagy ellenségével, Pierre-rel a kezemben törtetek felé. Egy pillanatra megcsapott a molyirtó szaga dús 
vörös bundájáról, a következő percben áthajítottam a kerítésen, egyenesen az acsarkodó vadállat karmai 
közé. Szinte hallottam Pierre húsának csattanását, hallottam utolsó nyögéseit, láttam, ahogy kidüllednek 
a szemei helyükről. Ekkor rohant ki a szomszédasszony elszörnyedve, szinte sírt, azt hitte, baleset történt, 
és bizonygatta, hogy lelöveti a kutyát. Megköszöntem, bár alig értettem, mit beszél, egyszerre minden 
valaha volt érzésem elpárolgott, és az ürességre, arra a ködös ürességre figyeltem, ami elterjedt bennem. 
Aztán arra gondoltam, ideje visszafeküdni…

Ma már nem nagyanyámmal élek együtt, hanem egy elmebeteg, molyirtó szagú kísértettel, aki ma-
gában beszél, és olykor macskának képzeli magát. El kell viselnem, ha mellém akar heveredni. Minden 
nap friss tejet adok neki, ilyenkor kiegyensúlyozott. Néha rám tapad a szag, de igyekszem mihamarabb 
lemosni…

Miklya Zsolt 

Iskola-oltár
I.

Emberkísérlet
allé- és nyelvhatáron
zsávolyruhában.

II.

Medvetánclépés
főallé fái között
lópikulára.

III.

Árnyékszékablak.
Jégvirágos. Allét lep
hó és kegyelem.

Tűnő domb
„szívemet hajtva fel a dombnak”

Marno János

„A dombon jő alá”
Visky András

A dombon jön, ereszkedik alá. Te még
fölfelé tartasz. Nem figyelsz a szembe-
jövőre, lenyűgöz minden emelkedő.
Vagy inkább az emelkedés. Alföldi 
gyerekként epret, diót másztál egy kis
emelkedőért. A falu szélén volt egy
kapaszkodó, azt neveztétek dombnak.
Kertek voltak ott, a kerteket később
beépítették, így eltűnt a kertjelleg,
kertes ház jelleget öltött a domb is. 
Lejtése is megszelídült, aszfaltján
nem szánkóztak már a gyerekek annyit.
Később egyáltalán nem. Ma fel se tűnik, 
szinte eltűnt a domb, a hóval együtt. El-
tűntél te is, másutt emelkedsz, süllyedsz, 
más jön veled szembe, ereszkedőben.
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Papsajt
Tudod-e, mi a papsajt?
Nem szerzetesek őrizte recept alapján,
kolostori nemes penész érlelte,
apátsági tejshop árulta sajtkészítmény,
a szintén kolostorérett tájbor mellé.
Nem, a papsajt, bár sajtízű,
árokpart termette, isteni recept alapján,
s tej mellé, vagy csak úgy, magában is 
kitűnő rágcsálnivaló, jobb minden chipsnél. 
S ami a fő, elfér egy gyerektenyéren.
Patent alakú, kis gerezdekből álló termés,
jóízű csemege az utcagyereknek, aki 
játszik az árokparton, a kaszálatlan fűben,
pásztortáska leveleit lehuzigálva csinál csörgőt,
lövöldöz az útifű lándzsájával, és célba talál, 
aztán papsajtmályva termését szedegeti,
szájába kapja, mindent betölt a sajtíz.
Ízlik a papsajt. Íze ott maradt a szádban, 
bármikor felidézed. Árok, utca, gyerekkor 
partjáról átmentett szóíz. 
Nyelven és nyelv alatt elfér,
de nem olyan fémes, mint a patentgomb.

Balogh István

Út menti eperfák
még a tavaszi virágok is 
kinyílnak az őszben
varjak és csókák nászukat ülik
és elindul nagyapám hazafelé
Körösztös mögül-e
vagy a Doberdóról
ki tudhatná

Piros ünnep
Kisrét felől felhő támad.
Vihar szabja klott gatyámat.
Jégeső veri a tájat.
Csuda készül, tátom számat.

néma breviárium
égi jánosbogarak
cérnaszálon 
föld felé
gyomorgörcs
kagylóhéj
kuka csigaház
léptek
gyerekkor
haranglengései
álomtenger
túlélő rák
márványcápa
siketnéma
ferences
prédikál
ötszáz éve
rokka nyelve
anyámbeszéd
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